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YC Iran به بهانه یک سالگی
عملکرد یک ساله شبکه اعضای 

جوان در یک نگاه 

فهم  ایجاد  و  ــروژه  پ مدیریت  فرهنگ  سطح  ارتقای 
برای  اهداف  مهمترین  از  یکی  پروژه ها  از  بین المللی 
ایجاد شبکه اعضای جوان انجمن بوده است. انجمن 
مدیریت پروژه ایران فرصتی را برای رشد یک شبکه 
در  جــوان  پـــروژه  مدیریت  متخصصان  ــرای  ب متمرکز 
که نیازهای ملی در این زمینه  کرده است  کشور فراهم 
بسترسازی مناسبی  و  برطرف ساخته  توان  تا حد  را 
 Iran .برای نقش آفرینی انجمن در سطح جهانی باشد
اردیبهشت  از  را  خود  رسمی  فعالیت   Young Crew
کرد و با حضور جوانان فعال ایرانی، یکساله  1397 آغاز 
می باشد. شبکه اعضای جوان ایران با ارائه مستندات 
قابل قبول از همان ابتدا عضو موقت شبکه اعضای 
جوان انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA شد. 
Young Crew جهانی به علت حجم زیاد فعالیت های 
زمانی  بازه  دائم٬  عضویت  به  رسیدن  برای  نیاز  مورد 
گرفته اما تیم جوانان  دو ساله ای را برای اعضا در نظر 
بی نظیر  همراهی  و  همدلی  با  ــران  ای ــروژه  پ مدیریت 
و  کــرده  را هفت ماهه طی  ایــن مسیر دو ساله  خــود 
به عضویت دائمی شبکه اعضای جوان انجمن بین 
المللی مدیریت پروژه درآمدند تا حیرت دیگر اعضای 
این انجمن را برانگیزد و باعث دیده شدن هرچه بیشتر 
IPMA جهانی  در  ایــران  پــروژه  تیم جوانان مدیریت 
با تالش و پشتکار جوانان فعال و  امر مگر  شود. این 
پشتیبانی جناب آقای مهندس فرهاد نصراهلل پور به 
عنوان موسس و رئیس این شبکه میسر نمی شد. در 
توسط  غرورآفرینی  اتفاقات  گذشته،  سال  یک   طول 
Young Crew ایران رقم زده شده است تا این شبکه 
همچون ستاره ای درخشان در آسمان اعضای شبکه 
کند. یکی از پروژه های اجرا شده  جهانی خودنمایی 
ــذاب و درخـــور تــوجــه، بــرگــزاری ســه مرحله آزمــون  ج
به    )PMC(پـــروژ داخلی مسابقات قهرمانی مدیریت 
از  که مورد حمایت یکی  انگلیسی بود  زبان فارسی و 
گرفت. یکی دیگر  شرکت های بزرگ نفتی کشور نیز قرار 
از پروژه های بزرگ YC Iran برگزاری دو مرحله مسابقه 
که طی این فرآیند داخلی، 7 نفر  داخلی GeCCo بود 
نماینده  عنوان  به  کننده ها  شرکت  بین  از  نخست 
 GeCCo المللی  بین  برای حضور در مسابقات  ایران 
به IPMA جهانی معرفی شدند. در بخش جایزه مدیر 
پروژه جوان برتر سال نیز طی فراخوانی بین مدیران 
کشور رقابتی به وجود آمد و پس از بررسی  پروژه جوان 
مستندات آن ها توسط هیات داوران٬ سعید نوروزی 

به عنوان برنده انتخاب شد و در بین 10 مدیر پروژه 
قــرار است به عنوان  او  گرفت.  قــرار  جــوان برتر جهان 
که   2019 YPMY نماینده ایران در مسابقات جهانی
کند. تعداد  به میزبانی مکزیک برگزار می شود، شرکت 
زیادی از اساتید دانشگاه و اهالی صنعت٬ حامی این 
مدیر جوان برتر برای شرکت در این مسابقه هستند 
تا با انرژی مضاعف ناشی از این همدلی در مسابقات 
کنار  در  جــوان  اعــضــای  شبکه  کند.  شرکت  جهانی 
فعالیت های خود با توجه به نیاز دانشجویان و برای 
کردن خالء بین صنعت و دانشگاه٬ ورکشاپ هایی  پر 
با هدف باال بردن سطح مهارت و دانش دانشجویان 
و عالقمندان مطابق با دانش روز دنیا برگزار می کند. 
توسط   عضو  کشورهای  که  فعالیت ها  ایــن  کنار  در 
کمیته های  IPMAجهانی ملزم به اجرای آن هستند، 
دیگری نیز ایجاد شده است. جوانان با انگیزه ایرانی با 
کمیته نویی به نام "توسعه  توجه به نیاز و دانش روز٬ 
که مورد توجه بسیاری از دانش  پایدار و تفکر خالق" 
که با هدف  کرده اند  گرفت است را ایجاد  پژوهان قرار 
کارگیری و اشاعه مفاهیم پایایی در قالب  متعالی به 
کارگیری ایده های به روز و خالقانه  مدیریت پروژه و به 
کنار اساتید و پیشکسوتان به فعالیت خود  جوانان در 
کرو ایران همچنین طراح و برگزار  ادامه می دهد. یانگ 
کننده اولین دوره مسابقه بین المللی مستند سازی 
پــروژه تحت عنوان  "پــروژه را ببین" )See Project(بــه 
فرد  به  منحصر  و  است  معتبر  نهاد  این  از  نمایندگی 
بودن این طرح از لحاظ ماهیت، توجه IPMA جهانی 
کرد. در همین راستا کمیته ای  را به این مسابقه جلب 
از اعضای متخصص در زمینه هنر، عکاسی و مدیریت 
گردیده است. شبکه اعضای جوان ایران  پروژه ایجاد 
دانش  بــار  اولین  ــرای  ب آمــوزی  دانــش  کمیته  توسط 
از تشکیل  ــرد. هــدف  ب مــدارس  به  را  پــروژه  مدیریت 
جذب  جـــوان"٬  اعــضــای  شبکه  دانشجویی  "کــانــون 
ــوزان عالقمند به حــوزه مدیریت  آم و تشویق دانــش 
پروژه است تا از همان دوران دبیرستان با این حوزه 
آشنا شده و با درک عمیق تر از این دانش در دانشگاه، 
کالس  کنند. تمام دانش آموزان  این رشته را تحصیل 
دهم )ورودی مهرماه( تا پیش از دریافت مدرک دیپلم 
کانون دانشجویی  کانون باشند.  می توانند عضو این 
این شبکه برای توسعه فعالیت های خود سفیرانی در 
باعث  که  کرد  انتخاب  کشور  مختلف  دانشگاه های 
انجمن  و  دانشگاه ها  بین  موثر  ارتباطی  پــل  ایــجــاد 

شد. طبق نظر سنجی از جوانان این رشته٬ بازدیدها 
که  و تورهای تخصصی برای آن ها تدارک دیده شده 
چندین مــورد آن اجــرا شده اســت. اعضای جــوان با 
شور و انرژی وصف ناپذیر خود عالوه بر پیشبرد اهداف 
بین المللی  کنفرانس های  برگزاری  جریان  در  شبکه، 
کشور فعالیت و همیاری داشتند.  این رشته در سطح 
سطح  در  گردهمایی ای  گذشته  ســال  یک  در  آن هــا 
کردند تا این شبکه  ملی با همت و تالش خود برگزار 
معرفی  دانشجویان  و  اساتید  به  کشور  داخــل  در  را 
گردهمایی افتخار میزبانی از اساتید٬  کنند و ما  در این 
از  ــروژه  پـ مدیریت  التحصیالن  غ  فـــار و  دانشجویان 
این مدت دو  در  را داشتیم. همچنین  کشور  سراسر 
کرو  رخــداد مهم دیگر در سطح جهانی توسط یانگ 
که   APP   Estimatorکاندیداتوری رقم خــورد.  ایــران 
ایده اولیه اش توسط یکی از جوانان فعال شبکه ایران 
مطرح و در قالب یک   Value Propositionارائـــه شد 
و دیگری انتخاب لیدر شبکه اعضای جوان ایران به 
عنوان اولین ایرانی برای حضور در هیات داوران جایزه 
بین المللی مدیر پروژه جوان برتر است. برای انجام 
این امور در این یک سال حدود 90 جلسه مدون در 
که باعث پیشبرد دقیق و  گردید  محل انجمن برگزار 
اینجا شده است. در  تا به  طبق برنامه تمام اهــداف 
کنار تمام فعالیت های تخصصی این شبکه٬ برگزاری 
کوهنوردی و طبیعت گردی،  چندین برنامه تفریحی، 
فضای دوستانه و سرشار از صمیمیتی را برای پیشبرد 
کرده است. همچنین شبکه  اهداف تخصصی ایجاد 
ــران بــا ایــجــاد ارتــبــاط نــزدیــک بین  اعــضــای جـــوان ایـ
دانشجویان و اساتید برجسته٬ رسیدن به موفقیت را 
برای جوانان مشتاق هموارتر می کند. دانشجویان می 
این اساتید طی جلسات٬  با  ارتباط نزدیک  با  توانند 
ایده های خود را مطرح و به مرحله اجرا برسانند و یا 
برای ادامه راه خود در حوزه مدیریت پروژه ایده های 
که شبکه ای  جدیدی بگیرند. امروز بسیار خرسندیم 
کشورمان  جوانان  از  بسیاری  موفقیت  راهگشای  که 
و  بهتر  هدفی  هیچ  اســت.  شــده  ایجاد  شــد٬  خواهد 
که بتوانیم تغییر مثبتی حتی  ارزشمندتر از این نیست 
کنیم. در این مدت  ایجاد  کوچک در زندگی دیگران 
با دانشجویان ممتاز مدیریت پروژه  افتخار همکاری 
و اساتید برجسته صنعت و دانشگاه را داشته ایم و از 
صمیم قلب به داشتن این سرمایه های ارزشمند در 

مجموعه خود می بالیم.
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اولین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه ایران جمعه 13 اردیبهشت 139۸ با برگزاری مرحله فینال به میزبانی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع 
نفت )OICO( در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی به اتمام رسید. این مسابقات که شامل سه مرحله بود، توسط شبکه اعضای جوان 
کشف استعدادهای جوان مدیریت پروژه برگزار شد. این مسابقات فرصت خوبی برای ارتباط دانشجویان با  انجمن مدیریت پروژه ایران در راستای 

صنعت بود و آن ها توانستند دانش خود را با تمرکز روی یک مطالعه موردی از صنعت نفت به چالش بکشند.  

خبر

رویاها به واقعیت می پیوندند 

اول  مرحله  در  مسابقه:  بــرگــزاری  فرآیند 
به  ســال   35 زیــر  دانــشــجــویــان  از  نفر   50
بـــه 60  دقــیــقــه  در 60  انـــفـــرادی  ــورت  ــ ص
پروژه  مدیریت  عمومی  مباحث  از  ســوال 
یک  دادنـــــد.  ــاســخ  پ  ICB اســـتـــانـــدارد  و 
کارنامه های شرکت  آزمــون،  از  هفته پس 
باالی  نمره  که  کسانی  و  ارســال  کنندگان 
برای حضور در  کرده بودند،  را احراز   %50
مرحله دوم دعوت شدند. پیش از برگزاری 
مرحله دوم، جلسه ای به منظور توضیح 
قوانین مسابقه تشکیل شده و تیم ها به 
تهران،  هــای  دانشگاه  از  نفره   4 ــروه  گ  6
تربیت مدرس، شهید بهشتی و هنر تهران 
صــورت  بــه  مرحله  ایـــن  شــدنــد.  تقسیم 
 International حــمــایــت  تــحــت  ــی  ــروه گ
Become. سایت  طریق  از   Young Crew
pm و  با 100 سوال انگلیسی در 100 دقیقه 
کننده  شرکت  گروه های  همه  شد.  برگزار 
را  ــاالی %50  ــ ب امــتــیــاز  مــرحــلــه،  ــن  ایـ در 

یافتند.  راه  به مرحله سوم  و  کرده  کسب 
مساله  ــک  ی فــیــنــال،  و  ســـوم  مــرحــلــه  در 
همکاری  ــا  ب ســـوال  دو  قــالــب  در  واقــعــی 
از  مساله  این  شد.  تدوین   OICO شرکت 
اندازی  راه  پروژه های  جدی  چالش های 
که این شرکت آن را در فاز 20 و  نفتی بود 
21 پارس جنوبی با استفاده از یک راهکار 
در  مرحله  ایــن  بـــود.  کـــرده  حــل  خالقانه 
گاز، پتروشیمی و پاالیش  نمایشگاه نفت، 
و در غرفه شرکت OICO برگزار شد و شرکت 
این  بــه  پــاســخ  بـــرای  ســاعــت  کنندگان 3 
اتمام زمان  از  Case مهلت داشتند. پس 
تعیین شده، هیات داوران با حضور سید 
مسابقات  کمیته  )رئیس  حسینی  وحید 
قهرمانی مدیریت پروژه(، عبداهلل صمدی 
سید   ،)Case موضوع  پــروژه  سابق  )مدیر 
حسین حسینی نورزاد )عضو هیات علمی 
دانشگاهی(،  نماینده  و  تهران  دانشگاه 
اعضای  شبکه  )رئیس  پور  نصراهلل  فرهاد 

انجمن(  مدیره  هیات  نماینده  و  جــوان 
 Young Crew )نماینده  معهود  محمد  و 

ایران( تشکیل شد.  
معرفی تیم قهرمان و تقدیر از راه یافتگان به 
فینال: پاسخ ها توسط داوران با معیارهای 
گروه  نهایت  در  و  سنجیده  شــده  تعیین 
امیر  از  متشکل  مــدرس  تربیت  دانشگاه 
فراز  رحیمی،  مسعود  منتظری،  حسین 
گل کش و نگار سروقدی در رقابت نزدیک 
با تیم دانشگاه تهران، بعد از ارزیابی هیات 
داوران به عنوان تیم اول انتخاب شد. در 
های  تیم  همه  به  نیز  روز  همان  انتهای 
گواهی حضور در مسابقه  حاضر در فینال، 
گروه برنده نیز تندیس یادبود مسابقه  و به 
گردید. الزم به ذکر است تیم دانشگاه  اهدا 
تحت  مسابقات  قهرمان  مــدرس  تربیت 
ایــران«  ــروژه  پ مدیریت  ملی  »تیم  عنوان 
بـــرای حــضــور در مــســابــقــات آســیــایــی به 

IPMA معرفی شده است.

اسامی شرکت کنندگان: 
گلزاده، امیر مسعود شهری، علیرضا سیاوش پور، حمید صارمی نیا تیم دانشگاه تهران: پویا 

کی، آوین لعلی، لقمان احمدی، علیرضا جباری تیم دانشگاه تربیت مدرس 1: فرزین خا
گل کش و نگار سروقدی تیم دانشگاه تربیت مدرس 2: امیر حسین منتظری، مسعود رحیمی، فراز 

تیم دانشگاه شهید بهشتی 1: مهدی دهقانی، مژده نادری، هلیا امامی، فائزه روشنفکر
کاوه صفری، رضا صبوری کفاش،  تیم دانشگاه شهید بهشتی 2: پرنیان ثمره افسری، سارا 
تیم دانشگاه هنر تهران: جواد زمانی، داریوش زین العابدینی، ارغوان صالحی، پانیذ اشرفی

گزارشی از اولین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه

امیرحسین  
سرسنگی

گزارش تصویری کامل از مرحله فینال 
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سید وحید حسینی؛ 
رئیس کمیته مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه

سطح مسابقات و 
نمرات دور از انتظار بود |  

درس آموخته های اولین دوره 
کردیم | درخواست  را ثبت 

میزبانی ایران برای مسابقات 
آسیایی داده شده است

مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه به عنوان یکی از رویدادهای اصلی شبکه اعضای جوان، اولین دوره خود را پشت سر گذاشت و چهره تیم 
قهرمان بعد از رقابتی ماراتن گونه و نزدیک مشخص شد. این مسابقات به رهبری سید وحید حسینی برگزار می شد و قرار است تیم تربیت 
کند. حسینی  مدرس جهت حضور پرقدرت در مسابقات آسیایی و جهانی زیر نظر شبکه اعضای جوان دوره آماده سازی اش را سپری 
کمیته PMC معتقد است حضور جوانان و  کشور محسوب می شود، به عنوان رئیس  که خود از مدیران جوان در یکی از پروژه های نفتی 
دانشجویان در چنین مسابقاتی در آینده شغلی آن ها نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت. متن کامل گفت وگوی ما با وی را در ادامه می خوانید.

آقای حسینی، ابتدا درباره انگیزه خودتان از 
پذیرفتن ریاست کمیته »قهرمانی مدیریت 

پروژه« بفرمایید. 
کــه در یکی  بـــود  مـــاه ســـال 1397  اردیــبــهــشــت 
مدیریت  انجمن  عضویت  کمیته  جلسات  از 
مدیریت  جوانان  کمیته  تاسیس  بحث  پــروژه، 
پروژه یا همان Young Crew مطرح شد. در آن 
نصراهلل  مهندس  آقــای  پیشنهاد  به  من  جلسه 
 Young عضویت  به  عضویت  کمیته  رئیس  پور 
که انجام شد و بعد  Crew درآمدم. بررسی هایی 
که با این کمیته به وجود آمد و متوجه  از آشنایی 
شامل:  که  دارد  کمیته  چهار  شبکه،  این  شدم 
است   Work Shop و   PMC، YPMY، GeCCo
نصراهلل  مهندس  آقــای  پیشنهاد  به  توجه  با  که 
قهرمانی  مسابقات  کمیته  مسئولیت  من  پــور، 
گرفتم.  مدیریت پروژه یا همان PMC را بر عهده 
مسابقات  و  کمیته  این  می دانید  که  همانطور 
مدیریت پروژه برای دانشجوهای 1۸ تا 35 ساله 
هستند  عالقه مند  پــروژه  مدیریت  دانــش  به  که 
برگزار می شود. این مسابقه سنگ محک بسیار 

کــه در زمینه  ــرای جــوان هــایــی  بـ خــوبــی اســـت 
کار هستند یا می خواهند  مدیریت پروژه در حال 
اساس  بر  آن ها  مهارت های  کنند؛  کار  آینده  در 
اندازه گیری  صالحیت ها  و  شده  سنجیده   ICB 
که چگونه با افزایش  می شود.  آن ها پی می برند 
کدام یک از مهارت های فنی شان و یا  و ارتقای 
شخصی شان یا ارتباطشان می توانند مدیر پروژه 
بهتری باشند. ما هم یک سری تجربیات در این 
زمینه در چند سال گذشته در پروژه های مختلف 
داشته ایم و می توانیم آن ها را به جوانان منتقل 
با  خوبی  ارتباط  می توانیم  ایــن  بر  عــالوه  کنیم. 
که به صورت  مدیران پروژه جوان و بین المللی 
مطالعه،  پـــروژه،  مدیریت  زمینه  در  تخصصی 
در  باشیم.  داشته  می کنند  تحصیل  و  تحقیق 
کشورهای  و  ایـــران  بین  خوبی  ارتــبــاط  نهایت 
برقرار  پــروژه  مدیریت  زمینه  در  دنیا  اول  سطح 
می شود و سطح علم، دانش و فرهنگ مدیریت 
در  آن  تبع  به  و  ما  دانشگاهی  بخش  در  پـــروژه 

آینده در صنعتمان ارتقا می یابد.

مسابقات  دوره  ــن  ــی اول ــرگـــزاری  بـ ــاره  ــ دربـ
دهید  توضیح.  پـــروژه  مدیریت  قهرمانی 
آمــده  بــه دســت  نتایج  و  تیم ها  آیــا سطح 

رضایت بخش بوده؟
این مسابقات برای اولین بار برگزار شد و تیم هایی 
از دانشگاه های معتبر در آن شرکت کردند. سطح 
دانشجوها  و  بــود  انتظار  از  دور  واقعا  مسابقات 
کــه داشــتــنــد در  بــا قـــدرت، علم و دانـــش قــوی 
کردند. طبق آمار تیم برگزاری  مسابقات شرکت 
این مسابقه، میانگین نمرات دانشجویان ایرانی 
مطالعه  مرحله  در  بــود.  کشورها  دیگر  از  بیشتر 
موردی نیز با توجه به اینکه سوال جزو مطالعه 
بسیار  تیم ها  اما  بود  بسیار سختی  موردی های 
کردند. این سوال از یک پروژه واقعی  خوب عمل 
گاز و در زمینه راه اندازی  در حوزه صنایع نفت و 
کارگیری دانش مدیریت  بود. تیم ها از لحاظ به 
داشتند  خــودشــان  کــه  خالقیت هایی  و  ــروژه  پـ
توانستند به جواب هایی برسند که به پاسخ های 

مورد نظر ما بسیار نزدیک بود.

علی احدی
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ایــــران در ســپــردن مــدیــریــت  از نــظــر شــمــا 
پروژه ها به جوانان چه وضعیتی در مقایسه 

با سایر کشورها دارد؟
ترک  عــدم  دارد،  ما  جامعه  که  معضالتی  از  یکی 
این  بازنشسته هاست.  و  پیشکسوتان  توسط  کار 
موضوع فقط در مدیریت پروژه صادق نبوده و در 
که  کثر سمت های شغلی در سازمان ها می بینیم  ا
کار هستند.  نیروهای بازنشسته هنوز مشغول به 
کار ندارند؛ البته  بنابراین جوانان فرصت شروع به 
که دولت  در این یکی دو سال اخیر با طرح هایی 
کرده و به  کرده مقداری امید به جوانان روی  اجرا 
بــودن دانش  با توجه به جدید  آینده  نظر من در 
رشته،  ایــن  التحصیالن  غ  ــار فـ ــروژه،  ــ پ مــدیــریــت 
مدیریت  بخش  که  ایــن  امــا  دارنـــد.  خوبی  آینده 
کار  یک پــروژه را به یک جوان بی تجربه بسپارند 
عنوان  بــه  ابــتــدا  می توانند  آنها  نیست.  منطقی 
 Project یا  Project Expeditor دستیار مدیر پروژه یا
کنارش دانش  کنند و در  کار  Coordinator شروع به 
کرده، زبان انگلیسی خود را تقویت  خود را به روز 
و   ICB مثل  المللی  بین  گواهینامه های  و  کنند 

CAPM را بگیرند تا بتوانند موفق شوند.

حال به نظر شما برگزاری مسابقات مدیریت 
بین  جوانگرایی  در  تواند  می  چقدر  ــروژه  پ

مدیران پروژه ها تاثیرگذار باشد؟
رویدادها  ایــن  اســت؛  مهمی  بسیار  موضوع  ایــن 
ارتباط دو سویه ای را بین دانش آموختگان جدید 
مدیریت پروژه با صنعت برقرار می کند و صنعتی ها 
پتانسیل  با  جــوان  یکسری  ما  می شوند  متوجه 
که علم مدیریت پروژه را دارا بوده ولی تجربه  داریم 
ندارند چون عمومًا مدیریت پروژه در ایران تجربی 
کند تا  کمک  بوده است. بنابراین چنین ارتباطی 
یک انرژی و خون جدید به رگ های صنعت تزریق 
که  امیدوار می شوند  نیز جوانان  از طرفی  و  شود 
آینده شغلی خوبی خواهند داشت. در حال حاضر 
کار می کنم از همین  که بنده  در یکی از پروژه هایی 
کار شده  اند  جوانان مدیریت پروژه ای مشغول به 
و من به واسطه همین رویدادها با آنها آشنا شدم. 
مطمئنًا هرچه این مسابقات، همایش ها و ارتباط 
 Young بین انجمن مدیریت پروژه خصوصا بخش
می توانیم  ــود،  ش بــرقــرار  بیشتر  صنعت  بــا   Crew
که  در آینده ای نه چندان دور به اهداف انجمن 
ارتقاء سطح فرهنگ مدیریت پروژه در جامعه به 

خصوص صنعت برسیم.

کمیته PMC به ریاست جنابعالی بالفاصله 
مــســابــقــات،  دوره  ــن  ــیـ اولـ ــام  ــمـ اتـ از  ــعــد  ب
کــرده  بــرنــامــه ریــزی را بـــرای ســال دوم آغـــاز 
برای  برنامه هایتان  از  برایمان  لطفا  اســت. 

دومین دوره مسابقات بگویید.
 1397 سال  پاییز  در  را  مسابقات  دوره  اولین  ما   
کرده و در خرداد 139۸ به پایان رساندیم.  شروع 
نکته  بسیار حائز اهمیت، استفاده  این میان  در 
گذشته است. ما باید  از درس آموخته سال های 
را بهبود  را برطرف و نقاط قوت مان  نقاط ضعف 
عملکرد  جدید  سال  در  بتوانیم  امیدوارم  دهیم. 
بهتری داشته باشیم و در این راستا در جلسه 20 
PMC دور جدید مسابقات یعنی  با افتتاحیه  تیر 
زمان بندی  برنامه  ــم.  زدی استارت  را   99-139۸
برنامه، مقرر شده  ایــن  ــاس  بــر اس و  ایــجــاد شــده 
دستورالعمل ها، رویه ها، نحوه ثبت  نام و شرکت در 
مسابقه، انتخاب داوران و نحوه داوری مشخص 
شود. عالوه بر این، تمام درس آموخته ها مستند 
از  یکی  عنوان  به  معتقدیم  و  اســت  شــده  ثبت  و 
کند.  کمک زیادی  آیتم های مهم می تواند به ما 
امیدواریم که مهر ماه امسال ثبت نام از دانشگاه ها 
کنیم و برای این موضوع  را شروع  و دانشجویان 
داشــت.  خواهیم  خوبی  بسیار  اطالع رسانی  نیز 
سعی می کنیم از سفیرهای انجمن مدیریت پروژه 
تا  کنیم  استفاده  پارسال  از  بهتر  دانشگاه ها  در 
تیم ها و نفرات بیشتری شرکت کنند؛ هر چه تعداد 
انتشار  بــاشــد،  بیشتر  کننده ها  شرکت  و  تیم ها 
دانشگاه ها  در  پــروژه  مدیریت  دانــش  و  فرهنگ 
بیشتر خواهد شد و به تبع آن در صنعت و جامعه 
ما  برنامه  ببینیم.  را  فرهنگ  ایــن  می توانیم  نیز 
و  آبــان  در  را  مسابقات  اول  مرحله  که  است  این 
کنیم.  Qualification Round را در دی ماه برگزار 
همچنین در اردیبهشت سال 1399 و قبل از ماه 
مبارک رمضان، فینال مسابقات را برگزار خواهیم 
که اعضای انجمن  کرد و امیدوارم سعی و تالشی 
مدیریت پروژه و خصوصًا جوانان می کنند بتواند 
در ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه و سطح علمی 

جوانان موثر باشد. 

با توجه به قهرمانی تیم دانشگاه تربیت 
بــرای آمــاده ســازی  ــدرس، برنامه شما  م
این تیم در مسابقات آسیایی و جهانی 

چیست؟  
ابتدا باید بگویم درخواست میزبانی مسابقات 
که احتمااًل این میزبانی به  آسیایی را داده ایم 
کشورمان داده شود و مسابقات سال 2019 در 
ایران برگزار شود. مسابقات آسیایی در آذر ماه 
برنامه  یک  ما  آن  تبع  به  و  شد  خواهد  برگزار 
ــرای تیم دانشگاه  ب ــازی  آمـــاده س آمــوزشــی و 
که قرار است Caseهای  تربیت مدرس داریم 
مختلفی را با آن ها کار کنیم و آموزش های الزم 
در خصوص زبان انگلیسی و دانش مدیریت 
پروژه بر اساس استاندارد ICB را به آنها دهیم. 
آسیایی،  مسابقات  در  بتوانیم  امـــیـــدوارم 
برای مسابقات جهانی 2020  قهرمان شده و 
که احتماال در روسیه برگزار خواهد شد، آماده 

شویم. 

فــیــنــال  مــرحــلــه  از   OICO مــیــزبــانــی 
کیفیت این مسابقه چقدر  مسابقات در 

تاثیر گذار بود؟
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 
OICO یکی از شرکت های معتبر و جزو اولین 
و  گــاز  نفت،  انـــدازی صنایع  راه  هــای  شرکت 
که  پتروشیمی ایران است و ما با توجه به این 
ارتباط نزدیکی با این شرکت داشتیم، دعوت 
ایــن مسابقات  بــه عــنــوان میزبان  کــه  کــردیــم 
شرکت  ارشــد  مدیران  و  باشد  داشته  حضور 
عنوان  به  طاهری  مهندس  خصوصا   OICO
کرد؛  حمایت  طرح  این  از  بسیار  مدیرعامل، 
ــه عــنــوان حــامــی مــالــی و  بــنــابــرایــن OICO ب
کرد.  قبول  را  میزبانی  مسابقه،  این  معنوی 
یکی دیگر از حسن  های این میزبانی این بود 
المللی  بین  نمایشگاه  در  فینال  مسابقه  که 
گاز تهران در غرفه OICO برگزار شد و  نفت و 
رسانه های  در  و  داشــت  بین المللی  بازخورد 
داخلی نیز با بازتاب فوق العاده ای همراه بود. 
جــوان  اعــضــای  شبکه  توانستیم  مــا  آنجا  در 
انجمن مدیریت پروژه ایران را به خوبی معرفی 
که  کنیم و یک مطالعه موردی صنعتی واقعی 
در یکی از مگاپروژه های ایران در فازهای 20 و 
21 پارس جنوبی اتفاق افتاده بود را به عنوان 
کنندگان قرار دهیم.  سوال در اختیار شرکت 
توانست  خــوب  بسیار  شرکت  ایــن  نظرم  بــه 
گرفتن  با  امــیــدوارم  بربیاید و  کــار  ایــن  از پس 
میزبانی مسابقات آسیایی 2019 بتوانیم بازهم 
با شرکت OICO به عنوان اسپانسر همکاری 

داشته باشیم.
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یادداشت

درس آموخته  تیم های شرکت کننده 
 در مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه

ــده در  کننـ ــرکت  ــای شـ تیم هـ
ایـــران،   PMC دوره  اولیـــن 
تحـــت  را  خـــود  تجربیـــات 
درس آموخته هـــا  عنـــوان 
طـــی یادداشـــتی در اختیـــار 
اعضـــای  شـــبکه  خبرنامـــه 
ایـــن  گذاشـــتند.  جـــوان 
توســـط  درس آموخته هـــا 
همراهـــی  بـــا  و  کاپیتان هـــا 
گـــردآوری  تیـــم  اعضـــای 

اســـت. شـــده 

گرفتیم  به پیشنهاد یکی از هم کالسی ها، تصمیم 
برای تجربه یک مسابقه  تیمی در رشته  تخصصی 
پــروژه  مــدیــریــت  قهرمانی  رقــابــت  در  خــودمــان 
یک  هــدف مــان  چیز،  هر  از  بیش  کنیم.  شرکت 
خاطره سازی مشترک در سال آخر تحصیل بود. 
که  تغییری  دلیل  به  البته  و  گرفت  شکل  تیم، 
گردید یکی  بعداً در تعداد اعضای تیم ها اعمال 
از بچه ها از ما جدا شد و مشکالتی هم برای  ما 
ــرای پذیرفته شــدن در آزمــون  به وجــود آمــد.  ب
این  و  شدیم   ICB مطالعه  به  وادار  ما  تــئــوری، 
مسابقه  بهانه  خوبی برای آشنایی با یک مرجع 
مهم مدیریت پروژه در جهان شد. البته در همان 
جست وجوی  بــا  مــا  مسابقه،   از  پیش  ــای  روزهـ
فهمیدیم  جهانی  کرو  یانگ  سایت  در  اینترنتی 
دور  به  مرحله  ایــن  در  حاضر  تیم های  همه   که 
بعد خــواهــنــد رفــت و بــا هــر امــتــیــازی از آزمــون 
تئوری، حذف نخواهند شد. خوش بختانه این 
را  کتاب  از  بخش هایی  و  فهمیدیم  دیر  کمی  را 
کردیم. جذاب ترین قسمت این چند هفته  مرور 
آزمون نمونه  موردی بود. ما برای تمرین پیش 
از مسابقه،  یکی دو بار دور هم جمع شدیم و از 
تبادل  و  بحث  بــرای  قبل  سال های  نمونه های 

کردیم. می توانیم بگوییم تحصیل  نظر استفاده 
بــرای ما به دو قسمت  پــروژه  در رشته  مدیریت 
مــوردی  نمونه  از  بعد  و  مــوردی  نمونه  از  پیش 
تقسیم می شود. در خالل حل مسائل واقعی و 
عینی، به چالش می افتادیم و ذهن مان در پی 
پاسخ  به  کمک  بــرای  بودیم  آموخته  آن چــه  هر 
گفت وگو و هم فکری  کنار آن، لذت  می گشت. در 
تجربه اش  کنون  تا  که  بــود  چیزی  هم افزایی  و 
کالس های مدیریت  گم شده   نکرده بودیم و اصاًل 
با  مسابقه  همین  ــه   ــط واس ــه  ب ــا  م بـــود.  پــــروژه 
که  آزمــون ســازی    آشنا شدیم  وب ســایــت 
طراحی  را  پــروژه  مدیریت  بازی های  و  آزمون ها 
که چه قدر متفاوت، جذاب و  می کرد و فهمیدیم 
مؤثرتر می شود مدیریت پروژه را آموخت و انتقال 
از  استفاده  پیشنهاد  می توانیم  همین جا  داد. 
الگوهای مشابه آن بازی ها را به یانگ کرو بدهیم؛ 
که می تواند عالوه بر آموزش دانشگاهی،  چیزی 
گسترش  هم  را  پـــروژه  مدیریت  عــام  مخاطبان 
دو  ما  متأسفانه  نهایی  مسابقه   روز  در  بدهد. 
نفر از هم گروهی مان را هم راه نداشتیم و تصمیم 
اما  نشویم،  حاضر  رقابت  در  اصــاًل  که  داشتیم 
کسب  خوش بختانه آمدیم و تجارب خوبی هم 

اتفاقًا  که  مسابقه  در  شــده  ــه  ارائ نمونه   کــردیــم. 
انتخاب خوبی  یک نمونه  واقعی هم بود بسیار 
حــوزه هــای  ساعت  چند  مــا  و  می رسید  نظر  بــه 
تا پاسخ  کردیم  را زیر و رو  پــروژه  دانش مدیریت 
کردیم  سعی  البته  کنیم.  ــه  ارائ شاملی  و  جامع 
کنیم  چاشنی خالقیت هم به پاسخ مان اضافه 
و در انتها هم جواب های نسبتًا خوبی به اولین 
نمونه موردی زندگی مان دادیم. نکته  جالب بعد 
که  از مسابقه تشنگی ما برای فهمیدن این بود 
پاسخ های واقعی مدیران آن پروژه ی خاص، به 
مشکالت پیش آمده چه بوده و چه تفاوت هایی 
با پاسخ های ما داشته است. البته ما جواب مان 
را نگرفتیم اما از اظهارات داوران این طور به نظر 
واقعی  شرایط  از  دور  ما  پاسخ های  که  می آمد 
مناسب  پاسخ های  همین  البته  و  نبوده  پــروژه 
نفس  به  اعتماد  ما  به  واقــعــی،  مــورد  یک  به  ما 
روز مسابقه داشتیم  به  که  نقد مهمی  مــی داد. 
انــدازه  از  بیش  خیلی  داوری  فرآیند  که  بود  این 
اما در مجموع برخوردها، روحیات  کشید  طول 
برگزارکنندگان و پذیرایی خوب بود و ما از شیوه  ی 

برگزاری رضایت داشتیم.

تیم دانشگاه تربیت مدرس 1
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مسابقه  اولـــیـــن  در  شــرکــت  هـــای  جــذابــیــت 
مدیریت پروژه در ایران

کثر ما یکی از جذابترین ساعات مدرسه،   برای ا
که بی شک یکی  زنگ ورزش محسوب می شد 
بــوده است.  کــار تیمی  ایــن جذابیت،  از دالیــل 
که می توانستیم  بود  مسابقه مدیریت، چالشی 
کنیم و این بار برای  کار تیمی را تجربه  بار دیگر 
ــودن دانــش مــان در حــوزه مدیریت پــروژه در  آزم
کاربردی  یک فضای رقابتی و همچنین نگرشی 
چالش  حل  در  پــروژه  مدیریت  توانایی های  به 

های صنعت  بود.
گی های مثبت و نقاط قوت مسابقه ویژ

سطح  به  می توان  مسابقه  ایــن  مثبت  نقاط  از 
که از دانشگاه های  کننده  باالی تیم های شرکت 
ترکیب  همچنین  کــرد.  ــاره  اشـ بــودنــد،  اول  تــراز 
صنعت  و  داشگاه  از  منتخبی  که  داوران  هیات 
بود و در مرحله پایانی به بررسی دقیق جواب ها 
پــرداخــتــنــد، بــاعــث بـــاال رفــتــن اســتــانــداردهــای 

مسابقه شده بود.
درس آموخته های مسابقه

تا  شــد  باعث  مسابقه  ایــن  در  تیمی  کــار  تجربه 
مختلف  سالیق  به  بیشتر  تصمیم گیری  هنگام 
توجه داشت و همچنین به دلیل زمان محدود 
مــســابــقــه جــهــت رســـیـــدن بـــه یـــک نــقــطــه نظر 
دو  را  تیمی  درون  ارتباطات  اهمیت  مشترک، 
چندان می کرد.  این موضوع سبب شد تا اهمیت 

کنیم. مهارت های نرم را بیش از پیش حس 
پیشنهادی برای بهتر شدن

  1- شفافیت بیشتر در زمینه معیارهای داوری 
برگزاری  گرفتن سالن مناسب جهت  نظر  2- در 

امتحان فینال
کرو  در پایان از زحمات بی دریغ مسئوالن یانگ 
معهود،  حسینی،  پــور،  نصراهلل  آقــایــان  ویــژه  به 
اسپانسر   IOCO شــرکــت  و  سرسنگی  احــــدی، 
مدیریت  فرهنگ  رشد  و  توسعه  جهت  مسابقه 
کمال  ایــن حــوزه  در  به جوانان  اعتماد  و  ــروژه  پ

تشکر را داریم.

یادداشت

تیم شهید بهشتی 1تیم دانشگاه تربیت مدرس 2 تیم هنر تهران

امتیاز  می تواند  مسابقات،  نــوع  ایــن  در  شرکت 
کنندگانی مثل ما باشد چرا  ویژه ای برای شرکت 
که در سایر  که با حضور در آن، می توان با افرادی 
دانشگاه ها تحصیل می کنند به رقابت پرداخت 
و خود را در بین آنان سنجید. همچنین شرکت 
که سطح  گروه ها را بر آن داشت  در این مسابقه، 
تیم ها  مثال  عنوان  به  برند.  بــاال  را  خــود  علمی 
مطالعه  بــه  صالحیت،  مرحله  در  شرکت  ــرای  ب
پرداخته   PMBOK و    ICB ــای   هـ ــدارد  اســتــان
ــای  ــون ه ــا بــا حــل نــمــودن آزم کــردنــد ت و تـــالش 
بیشتری در  آمادگی  با  استانداردها  آن  با  مرتبط 
از دیگر مزایای  کنند.  مرحله نهایی حضور پیدا 
ــارویــی با  ــروه مــا، تجربه روی گ ــرای  ــداد ب ایــن رویـ
مــوردی  نمونه  حــل  و  صنایع  واقــعــی  مشکالت 
آن ها به صورت تیمی بود که در نوع خود برای هر 
دانشجویی در این مقطع تازگی و تجارب فراوانی 
با  مسابقه  فینال  مرحله  در  همچنین  داشــت. 
حضور در جمع افراد یک شرکت معتبر و ارتباط با 
عوامل صنعتی آن، انگیزه مضاعفی برای نمایش 
آنجایی  از  اما  نمودیم.  پیدا  خود  توانایی های 
برگزار می شد،  بار  اولین  برای  این مسابقات  که 
بود  اجتناب  قابل  غیر  آن  در  نقص هایی  وجود 
دوره هـــای  بـــرای  را  ــر  زی پیشنهادات  گـــروه،  کــه 

بعدی ارائه می دهد:
انتخاب فضای آرام تر و مناسب مرحله نهایی ◙◙

مسابقه

دانشجویی ◙◙ قیمت  با  آموزشی  دوره  برگزاری 
قبل از مسابقات برای آمادگی بیشتر

به ◙◙ نهایی  سنجش  نتایج  ارائــه  در  شفافیت 
همه شرکت کنندگان 

اجــرای ◙◙ ــرای  ب الزم  تجهیزات  گرفتن  نظر  در 
سالم مراحل مختلف مسابقه 

در پایان از همه عزیزان زحمتکش که این مسابقه 
آن  بتوانند در  تا دانشجویان  کرده  انــدازی  راه  را 
بهره مند  و غیره  از مزایای مذکور  و  کرده  شرکت 
شوند، سپاسگزاریم و امیدواریم دوره های بعدی 

نیز با شور بیشتری از سوی این افراد برگزار شود.

با توجه به اینکه مسابقات مدیریت پروژه برای 
دانشجویان  مختص  تنها  و  ایــران  در  بــار  اولین 
برگزار می شد، انگیزه بسیاری برای شرکت در آن 
دانشجویان  از  متشکل  ما  تیم  که  چرا  داشتیم 
ــود. همچنین  ــ ــد ب کــارشــنــاســی ارشــ ــر  ــال آخـ سـ
که برای اعضای تیم برنده ترسیم شده  مزایایی 
در  آن  از  پس  و  آسیایی  مسابقه  در  )حضور  بود 
که تحت  مسابقه بین المللی و آینده شغلی ای 
گرفت(، هیجان  تاثیر این فعالیت ها قرار خواهد 

مسابقه را دو چندان می کرد. 
از لحاظ اینکه مسابقات به صورت تیمی بوده و 
اعضای هر تیم از یک دانشگاه شرکت می کردند، 
کار تیمی  این احساس تعلق به دانشگاه و انجام 
با دوستان، تجربه بسیار عالی و خوشایندی بود. 
همچنین حضور در یک رویداد حرفه ای با حضور 
یک شرکت معتبر داخلی و ارتباطات حرفه ای که 
در طی این رویداد ایجاد می شود، از دیگر مزایای 
محل  لحاظ  از  می آید.  حساب  به  مسابقه  این 
برگزاری مسابقه، به نظر ما ضعیف عمل شد زیرا 
که بر عملکرد  در یک محل پر ازدحام برگزار شد 
گذار بود. همچنین انتظار می رفت  تیم ها تاثیر 
 IPMA همانند دیگر مسابقات برگزار شده توسط
مانند GeCCo، نتایج روشن و با ذکر معیار های 
بالفاصله  تیم ها  عملکرد  از  بازخوردی  و  داوری 
که این نیز از  پس از مسابقه به تیم ها اعالم شود 

نقاط ضعف این دوره به شمار می آید.
از نظر ما این مسابقه می تواند با:

برگزاری در یک مکان مناسب و تهیه امکانات .11
مورد نیاز تیم ها

آمــادگــی هرچه .21 بـــرای  ــزاری دوره هــایــی  ــرگ ب
بین  رویــدادهــای  در  حضور  بــرای  تیم ها  بیشتر 

المللی
بــرگــزاری .31 بـــرای  داشــتــن یــک برنامه مـــدون 

ساالنه مسابقه
یا .41 داخلی  بــزرگ  شرکت های  از  بهره مندی 

 Case Study خارجی برای ارائه
کننده حرفه ای .51 تیم برگزار 
گسترده در مجامع علمی.61 بازتاب رسانه ای 

ــرای  ب مفید  و  ــذاب  جـ بــســیــار  مسابقه  یــک  بــه 
دانشجویان مدیریت پروژه تبدیل شود.
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خبر

با رقابت پنج مدیر  پروژه در فینال

اولین دوره جایزه مدیر پروژه 
جوان برتر ایران برگزار شد

جایزه »مدیر پروژه جوان برتر« چیست؟ 
ــهــتــریــن شــکــل،  ــه ب ــ ــه ب ــ ک ــزه افــــــــرادی را  ــ ــای ــن جــ ــ ایـ
شایستگی های مدیریت پروژه ای خود را بدون توجه 
خود  از  هایشان  ــروژه  پ نــوع  یا  پیچیدگی  مقیاس،  به 
بروز می دهند، شناسایی می کند. متقاضیان با شرکت 
پــروژه هــای  و  مهارت  نمایش  فرصت  جــایــزه،  ایــن  در 
مــی آورنــد چرا  را به دســت  انجام داده انـــد  که  متنوعی 
کمیته مدیر پروژه  که رزومه ها توسط داوران برجسته 
بررسی  ایــران  پــروژه  انجمن مدیریت  برتر سال  جــوان 
شده و پس از انجام مصاحبه با افراد برتر، در نهایت فرد 
برگزیده  عالوه بر معرفی به جامعه مدیریت پروژه ایران 
برای   )IPMA( پــروژه  مدیریت  بین المللی  انجمن  به 
 Young Project Manager رقابت در مسابقه جهانی
of the Year  معرفی می شود و با معیارها و استانداردهاى 

بین امللىل مورد ارزیاىب قرار مىگیرد.

برگزاری اولین دوره در ایران 
این رقابت برای اولین بار در ایران در اردیبهشت 139۸ آغاز شد و بعد از انتشار 
را به همراه  تا فرم درخواست جایزه ملی  فراخوان، متقاضیان فرصت داشتند 
انجمن مدیریت پروژه  به  اردیبهشت  تا هفدهم  رزومــه و مــدارک مستند خود 
ارسال کنند. پس از بررسی فرم های دریافتی توسط کمیته مدیر پروژه جوان برتر، 
پنج نفر راه یافته به فینال مشخص شده و این نفرات در تاریخ 26 اردیبهشت 

طی جلسه ای به ارائه شفاهی پروژه خود پرداختند.
و  گروهی  تصمیم گیری  واسطه  به  ایــران  برتر  جوان  پــروژه  مدیر  انتخاب  فرایند 
عنوان  به  ــوروزی  ن سعید  مهندس  معرفی  با  اردیبهشت   29 تاریخ  در  اجماع، 
کثریت آرا به اتمام رسید. همچنین با توجه به تعیین ضرب  برنده نهایی ایران با ا
کشور،  االجل IPMA تا تاریخ 30 اردیبهشت جهت ارسال مدارک نفر منتخب هر 
بالفاصله فرایند ترجمه متون فرم درخواست نماینده ایران آغاز شد و پیش از 
ضرب االجل تعیین شده داخل وبسایت become.pm بارگذاری شد. الزم به ذکر 
اعضای  شبکه  لیدر  عنوان  به  معهود  محمد  مهندس  توسط  فرم  این  است 
برتر  جــوان  پــروژه  مدیر  المللی  بین  جایزه  داوران  هیات  عضو  و  ایــران  جــوان 
)YPMY 2019( با تدقیق و ژرف نگری و رویکرد جهانی در این حوزه تنظیم شد 
گرفت و برای اطالع مدیران برگزاری جایزه  کشور ایران قرار  و در اختیار نماینده 
گردید و خوشبختانه در مرحله نخست ارزیابی جزو 10 اپلیکیشن  جهانی ایمیل 

فرم منتخب جهت ورود به فرایند داوری نیز برگزیده شد.

محمد معهود
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مهدی والیتی؛ رئیس کمیته جایزه مدیر 
پروژه جوان برتر 

انجمن  جــوان  اعضای  از  که  والیتی  مهدی 
مدیریت پــروژه ایــران است از زمــان آغــاز به 
اردیبهشت  در  ــوان  جـ اعــضــای  شبکه  کـــار 
پــروژه  مدیر  جــایــزه  کمیته  ریــاســت   ،1397
گرفته و  ــر)YPMY( را بــه عــهــده  ــرتـ بـ جـــوان 
ــن جــایــزه در  ای اولــیــن دوره  ــزاری  ــرگ ب از  بعد 
خود  کمیته  اعــضــای  بــا   1398 اردیبهشت 
درحال برنامه ریزی دوره دوم جایزه در سال 
تجربه 18  بــه  توجه  بــا  اســت. والیــتــی   1399
کنفرانس ها و  گاز، در  ساله در صنعت نفت و 
کرده و دارای  سمینارهای مختلفی سخنرانی 
مقاالت و تالیفات متعددی در زمینه مدیریت 
خبرنامه  با  گفت وگویی  در  او  اســت.  ــروژه  پ
تجربیات  تشریح  به  جــوان  اعضای  شبکه 
پرداخته و   YPMY Iran اولین دوره جایزه 
کمیته تحت ریاستش  از استراتژی پنج ساله 
صحبت کرده است. متن کامل این مصاحبه 

را در ادامه می خوانید: 

آقای والیتی، شما سوابق اجرایی و آموزشی بسیاری در زمینه مدیریت پروژه دارید؛ ابتدای 
گرفتید. کمیته قهرمانی مدیر پروژه جوان برتر را به عهده  که ریاست  بفرمایید چه شد 

من برای پذیرفتن این مسئولیت، یک انگیزه شخصی و یک انگیزه حرفه  ای داشتم. انگیزه 
که خودم در سن جوانی، سمتی سازمانی مثل مدیریت  شخصی از این روی ایجاد شده بود 
کنند و یا  که عــده ای، برایم مربی گری  گرفته بودم و نیاز زیادی داشتم  سایت را به عهده 
که بلد هستند، آموزشم دهند. از خوش ماجرا این اتفاق افتاد و افراد زیادی  به آن نحوی 
که من هم این  که چگونه قدم بردارم. بنابراین انگیزه شخصی ام این بود  به من آموختند 
که دوست داشتم  را برای دیگران انجام دهم. انگیزه حرفه ای ام نیز این است  مربی گری 
کردن، روحیه شاد بودن و جوان  کار  بتوانم همچنان با جوانان ادامه دهم چون با آن ها 
بودن را به ما می دهد. این ایده بسیار نویی بود و مهندس فرهاد نصراهلل پور)رئیس شبکه 
کنند. این اتفاق  کند تا به او کمک  که همه را تهیج  کرده بود  اعضای جوان( هم بسیار سعی 
که در این حوزه وارد شوم  که می افتاد و تمام این ها وسوسه ام می کرد  برای اولین بار هم بود 

کار بگذارم. که برای اولین بار، پایه و اساسی برای این  کنم  و سعی 
نتایج،  آیا  توضیح دهید.  برتر«  پروژه جوان  اولین دوره مسابقات »مدیر  برگزاری  دربــاره 

رضایت بخش بود؟
کردیم.  کتورها را استخراج  ما یک سری زیرساخت را برای اولین دوره، ایجاد و روش ها و فا
کارمان داشتیم و با توجه به اینکه  کراتی درباره سبک  همچنین با یک سری از اساتید مذا
در مورد  بیشتری  تأمل  با  پایه گذاری می شد، می خواستیم  بار  اولین  برای  این مسابقات 
گر هم به بلوغ  کنیم. با این حال معتقدم چون در سال اول بودیم ا موضوع ارزیابی صحبت 
کامل نرسیده ایم، اشکالی ندارد. با همه این تفاسیر، استراتژی پنج ساله ای نوشته  و تحویل 
مهندس فرهاد نصراهلل پور داده ایم و به نظرم براساس این استراتژی، عمکردمان در سال 
که  کرده ایم. افرادی  کرده و افراد خوبی شناسایی  اول رضایت بخش بود. تیم خوبی جمع 

به دنبال مربی گری 
برای جوانان هستیم  
|  استراتژی پنج ساله 

داریم  | در سپردن 
پروژه ها به جوانان 

دچار بحرانیم

علی احدی
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کردن  و همکاری  توان همراهی  و  برتر شدن  پروژه جوان  پتانسیل مدیر 
که  را دارند. ما در سال دوم برنامه استراتژیک مان به دنبال این هستیم 
گزینه های پخته  و نخبه تری را وارد تیم ارزیابی و حتی تیم اتاق فکر این 
مسابقات کنیم و به موضوع مربی گری هم شکل بهتری بدهیم تا راه بیفتد 

و رونق بگیرد. 
کسب مقام در رقابت جهانی را چه میزان پیش بینی  شانس ایران برای 

می کنید؟
اولین  ایــران هم شانسی قائل نیستم و هم هستم. چون  برای نماینده 
که وارد مسابقات می شویم و سطح رقیبان مقابل را نمی دانیم؛  بار است 
در  نظرم  بــه  نـــدارم.  ایـــران  شانس  دربـــاره  پیش بینی ای  هیچ  بنابراین 
مسابقات جهانی نیز همچنان در یک سری از بندها درگیر هستند و شاید 
کنند. این اتفاق،  خودشان در حال ویرایشند تا مسابقات جهانی را بالغ 
سردرگمی را بیشتر می کند اما خودمان را بی شانس هم نمی دانم چون 
کرده ایم، تیم خوبی است. ضمن اینکه در  که برای مسابقات تجهیز  تیمی 
کردن، دیدن  دوره اول واقعا به دنبال شانس هم نیستیم و فقط شرکت 
محیط و جمع آوری درس آموخته هایمان مهم است. در سال دوم باید 
اینکه  کنیم. ضمن  بهتر  را  و روش هایمان  بهبود بخشیم  را  رویه هایمان 
که آیا مثال ما در  باید فضای ارتقای اعضای تیم مان را بشناسیم و بدانیم 
کنیم و یا در حوزه ذی نفعان  حوزه ریسک ضعیف هستیم تا روی آن تمرکز 

مشکل داریم.
از نظر شما ایران در سپردن مدیریت پروژه ها به جوانان چه وضعیتی در 

مقایسه با سایر کشورها دارد؟
در این زمینه دچار بحران هستیم و نمی دانیم که آیا کارها را باید به جوانان 
بدهیم یا همچنان با آدم های با تجربه ادامه دهیم. به نظرم در یک فضای 
گر این فلسفه و فرهنگ مربی گری جا بیفتد و ما بتوانیم  بینابینی هستیم و ا
تا تجربه های نهان در  را به فضای مربی گری سوق دهیم  با تجربه  افــراد 
کنیم، شاید جوانان بتوانند در این حوزه نقش بهتری  سرشان را استخراج 
کار درست، روشن و با فرآیند و رویه ای برای حضور  کنند. به نظرم هنوز  ایفا 
جوانان در مدیریت پروژه نکردیه ام ولی پذیرفتن اینکه مدیریت پروژه یک 

کند تا جوانان به این فضا وارد شوند. علم است، شاید دری را باز 
برگزاری چنین رقابتی چقدر می تواند در راستای جوانگرایی بین مدیران 

پروژه ها تأثیرگذار باشد؟
این  در  که  جوانی  چــون  می دهد  را  شــدن  دیــده  انگیزه  جــوانــان  به  اواًل 
جوایز  برایش  و  می آید  بروشورها  در  اسمش  می کند،  شرکت  مسابقات 
متوجه  هم  تجربه ها  با  و  بزرگترها  همچنین  می گیرند.  نظر  در  معنوی 
که چنین فضایی وجود دارد و به نظرم فضای حرفه ای مدیریت  می شوند 
این خــودش، نقش بسیار  را  به سمت زیرساخت ســازی می برد.  پــروژه 
گر افراد خواستند در پروژه های بزرگ شان زیرساختی برای  که ا بزرگی است 
کنند و آمدن شان را رقم بزند، می توانند از معرفی نامه ما به  جوان ها ایجاد 

کنند. گزینه استفاده  عنوان یک 
برای  ساله  پنج  استراتژیک  برنامه  به  صحبت هایتان  ابتدای  در  شما 
کــردیــد. ممکن اســت توضیح  ــوان بــرتــر« اشـــاره  کمیته »مــدیــر پـــروژه ج

بیشتری درباره این برنامه بدهید؟
ما برنامه پنج ساله ای به آقای مهندس نصراهلل پور ارائه داده ایم و انتهای 
دوباره  باید  استراتژیک  برنامه  که  رسیده ایم  ای  نقطه  به  سال  پنج  این 
بعد از انتهای 5 سال، بازنگری شود. در سال اول یک سری روش هایی 
کردیم. سال بعد یک سری  انتخاب  را  پتانسیل  با  نفر  را نوشتیم و چند 
را  هستند  حـــوزه  ایــن  در  ســرمــایــه گــذاری  عالقه مند  کــه  ســازمــان هــایــی 
فضای  در  اینکه  یا  کنند  معرفی  ما  به  را  نفراتشان  تا  می کنیم  شناسایی 
آموزش هدفمند و هوشمند وارد شویم. می توانیم از دل همان سازمان ها 
دیتابیسی از نفرات مستعد برای جایزه مدیر پروژه جوان برتر را استخراج 
کردیم، فاصله بین مدیران  که این مسابقه را برگزار  کنیم و بعد از 2-3 سال 
افتد  می  اتفاق  استاندارد  دنیای  در  که  آنچه  با  را  خودمان  جوان  پــروژه 
که وارد این تیم  شناسایی می شود. طی این سال ها آدم های با پتانسیلی 
گروه شده اند وارد حوزه مربی گری می شوند و بچه های هم سن و سال  و 
خودشان و یا کوچک تر را مربی گری می کنند. می خواهیم چرخه را به نوعی 
کمیته می شوند،  که شناسایی می کنیم و وارد  کنیم؛ یعنی افرادی  تکمیل 
مسئول پرورش نسل های بعد از خودشان شوند و این جریان در چرخه 
همیشه ادامه داشته باشد و به تولید مدیر پروژه های جوان منجر شود. 
کنیم و  انتهای سال پنجم نیز یک سری مایلستون هایی قرار بود تعیین 
برای  آنالین، پویا و داینامیک  پایگاه داده  و  گزارش سالیانه بدهیم  مثال 

افراد شناسایی شده داشته باشیم.
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مصاحبه با نفرات برتر جایزه مدیر پروژه جوان برتر ایران

رتبه اول جایزه 
YPMY

وژه  کارشا  مدیر پر
33 ساله؛ 

فارغ التحصیل 
رشته معماری در 
مقاطع کاردانی 
و کارشناسی؛ 

عالقمند به 
تکنولوژی، 

کارآفرینی و فعال 
در اکوسیستم 

استارتاپی ایران

سعید نوروزی

اینجانب طی 13 سال فعالیت حرفه ای خود، تجربه همکاری و مدیریت پروژه  در سطح ملی و بین المللی در حوزه های طراحی، 
کارنامه دارم. در سال های اخیر به مدیریت در پروژه های طراحی و  تولید نرم افزارهای  معماری و اجرای پروژه های عمرانی را در 
کارشا  گیر نیک رآی و مدیر پروژه  موبایلی استارتاپ ها عالقه مند شدم و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه فرا
گروه فراب و شرکت  کنسرسیوم شرکت تجارت و سرمایه  گیر نیک رآی )که از  در این مجموعه فعالیت می کنم. شرکت توسعه فرا
که  گرفته  گرفته است( در پی تحقق چشم انداز »خلق روستای هوشمند«، اهدافی را نشانه  کاردوک، قدرت  دانش پژوهان 
گام در جهت تحقق  کنین روستا بر بستر موبایل اســت)Mobility Solutions(. اولین  مهمترین آن ارائه خدمات متنوع به سا
که به عنوان یکی از هشت طرح ملی در این حوزه مورد حمایت معاونت توسعه روستایی نهاد  کارشاست  این هدف، پروژه 
کارشا ابزاری است جهت تسهیل در دسترسی به خدمات و عملیات  کار قرار دارد.  ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و وزارت 
بانکی برای روستاییان و توسعه بازار فروش محصوالت و تولیدات روستایی بر بستر موبایل با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی، 
کشور و  Machine Learning  و  Deep Learning. بدون تردید حضور در مرحله فینال اولین دوره مسابقه مدیر پروژه جوان برتر 
کارشا و نه صرفا یك دستاورد فردی. امیدواریم افتخارات این  کسب عنوان نخست، افتخاریست با ارزش برای تیم مدیریت پروژه 

کارشا در بازارهای داخلی و خارجی تداوم یابد. پروژه با عرضه عمومی محصول 

مریم قنبری

وژه تامین  مدیر پر
کاال و تجهیزات 

واحد تصفیه 
وئیل پاالیشگاه  گاز

نفت اصفهان
33 ساله؛ فارغ 

التحصیل 
رشته مهندسی 
صنایع در مقطع 

کارشناسی 
و مدیریت 

صنعتی در مقطع 
کارشناسی ارشد 

از شیراز
رتبه دوم مشترک 

YPMY جایزه

کولر هوایی آبان شیراز   گاز، به مدت 6 سال را در سمت مدیر پروژه در شرکت  کاری در صنعت نفت و  از مدت 13 سال سابقه 
کار هستم و طی این مدت با توجه به فرصتی که توسط مدیران محترم این مجموعه در اختیار نیروی جوان از جمله  مشغول به 
کنون  کولر هوایی آبان شیراز  از سال 1375 تا گرفته، تعداد 22 پروژه را در فازهای مختلف مدیریت نموده ام. شرکت  اینجانب قرار 
کننده، مبدل های  در زمینه طراحی و مهندسی، تولید و مونتاژ، نصب و راه انــدازی محصوالت مختلف سیستم های خنک 
گاز و پتروشیمی و انواع صنایع فرآیندی شامل  کندانسورها، پکیج های فرایندی و ... در سه شاخه نیروگاهی، نفت،  حرارتی، 
 Air Cooled( فوالد، شیشه و غیره فعالیت دارد. پروژه ای که جهت شرکت در مسابقه انتخاب نمودم پروژه تامین کاال و تجهیزات
Heat Exchangers( واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه نفت اصفهان بوده که کارفرمای آن، شرکت نارگان می باشد. این شرکت یکی 
از شرکت های مطرح فعال در زمینه مهندسی، تامین، ساخت و مدیریت پروژه در پروژه های صنعتی به ویژه پروژه های نفتی 
کاربردی هیات داوران، از شرکت در مسابقه  کسب شده طی دریافت نقطه نظرات مفید و  محسوب می شود. با توجه به تجارب 
انتخاب مدیر پروژه جوان برتر سال 9۸ بسیار خرسندم و امیدوارم تعامل به وجود آمده، طی سال های آتی نیز باعث انتقال 

گردد. تجارب به مدیران پروژه جوان و در نهایت شکوفایی حرفه مدیریت پروژه 

رتبه دوم مشترک 
YPMY جایزه

مازیار یوسفی

وژه  مدیر پر
احداث واحد 
صادرات گاز 

پاالیشگاه 
فاز 19 پارس 

جنوبی
35 ساله؛ 

فارغ 
التحصیل 

رشته 
مهندسی 

صنایع 

گستردگی فعالیت های این رشته، به دنبال  با توجه به  کارشناسی در رشته مهندسی صنایع،  از اخذ مدرک  اینجانب پس 
گذراندن چندین دوره مرتبط با حوزه مدیریت پروژه، به این حوزه عالقه مند شده و از سال ۸۸ درحوزه پروژه های EPC نفت 
کننده  کنترل پروژه، مدیریت برنامه ریزی، هماهنگ  کارشناسی  که در این مسیر مسئولیت های  گردیدم  گاز مشغول فعالیت  و 
کادمیک، به تقویت  کارشناسی ارشد به لحاظ آ کنار فعالیت های شغلی و اخذ مدرک  گرفتم؛ در  اجرا و مدیریت پروژه را بر عهده 
که از مهمترین دستاوردهای آن می توان به اخذ مدرک بین المللی PMP اشاره نمود. همچنین  دانش مدیریت پروژه پرداخته 
که از فعالیت های مرتبط در این راستا می توان به آموزش  اینجانب به حوزه انتقال دانش و تجربیات نیز عالقه مند هستم 
کرد. پروژه احداث واحد صادرات  کنفرانس های بین المللی اشاره  کسب شده در  استاندارد PMBOK و همچنین ارائه تجارب 
گروه مپنا( به عنوان مسئول انجام  که مسئولیت اجرایی )EPC( آن به عهده شرکت نیرپارس)از شرکت های تابعه  گاز فاز 19 
گاز( می باشد  کلیه پروژه های مهندسی، تامین، اجرا، راه اندازی و بهره برداری حوزه میان دستی و پایین دستی صنایع نفت و 
توانست با تطابق مدیریت پروژه خود با شایستگی های مد نظر جایزه مدیریت پروژه جوان برتر کشور بر اساس IPMA ICB4 که 
از نقاط مثبت و به روز روش ارزیابی این رقابت می باشد در پنج حوزه زیر شایستگی های خود را به اثبات رساند: 1- تعارضات 
 -5 )Risk( 4- ریسک )Stakeholders( 3- ذینفعان )Negotiation( گیری کره و تصمیم  و بحران ها )Conflict & Crisis( 2- مذا

)Leadership( رهبری

رتبه سوم جایزه 
YPMY

نوید فتحی

وژه  مدیر پر
استقرار دفتر 

وژه  مدیریت پر
وژه ملی  برای پر

ونیک  ونده الکتر پر
سالمت ایرانیان
28 ساله؛ فارغ 

التحصیل رشته 
وژه و  مدیریت پر
ساخت در مقطع 
کارشناسی ارشد 
از دانشگاه تهران 

که 4 سال از آن را در زمینه مدیریت پروژه  کار می باشم  غ التحصیل شده و دارای 7 سال سابقه  اینجانب در سال 1396 فار
که جهت شرکت در مسابقه مدیر پروژه جوان  گاز و IT بوده و پروژه ای  کاری ام بیشتر در حوزه نفت و  مشغول بوده ام. سوابق 
کرده ام پروژه استقرار دفتر مدیریت پروژه برای پروژه ملی پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان است. استقرار  برتر ایران انتخاب 
که واحد PMO می بایست وظیفه هماهنگی و مرکزیت دهی  دفتر مدیریت پروژه برای این پروژه از آن جهت حائز اهمیت بود 
تمام  پیاده سازی  پروژه شامل  این  در  پروژه  استقرار دفتر مدیریت  باشد.  را عهده دار  ایران  پروژه حوزه سالمت  بزرگترین  به 
حوزه های مدیریت پروژه برای پروژه ای با محدوده ۸0 میلیون شهروند ایرانی، 170 هزار مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت، انواع 
سازمان های درگیر در پروژه، انواع سامانه های اطالعاتی حوزه سالمت و سایر ذینفعان پروژه است. مسابقه مدیر پروژه جوان 
کنار سایر مدیران پروژه ای بود که  برتر برای بنده دارای جذابیت های فراوانی بود که از جمله آن ها، حضور در رقابتی حرفه ای در 
هر کدام دارای نقاط قوت بسیاری در امر مدیریت پروژه و همچنین دارای هوش فراوانی در ارائه راهکارهای مدیریتی در مواجهه 
کسب رتبه سوم  کنار رقبای بسیار حرفه ای موفق به  که توانسته ام در چنین رقابتی ملی در  با چالش ها بودند و به خود می بالم 
کمال احترام و به رسم ادب از  که در  مسابقه ملی مدیر پروژه جوان برتر ایران در سال 9۸ شوم. در انتها بر خود واجب می دانم 

تالش های ارزنده تیم داوری مسابقات تشکر ویژه نمایم.
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کوتاه اخبار 

تقدیر از
 جوانان قهرمان

 در جشنواره هشتم

هشتمین جشنواره ملی مدیریت پروژه به همت انجمن مدیریت پروژه ایران چهارشنبه 29 خرداد با حضور شهردار تهران، رئیس هیئت مدیره انجمن 
مدیریت پروژه ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل مترو تهران و مدیران پروژه ها و اهالی دانشگاه و پژوهش در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شد. در بخشی از این مراسم، قهرمانان مسابقات شبکه اعضای جوان معرفی شدند. سعید نوروزی به عنوان "مدیر پروژه جوان برتر ایران" مورد 
کند. مریم قنبری و مازیار یوسفی نیز به  گرفت. او قرار است در مسابقات جهانی )YPMY( مکزیک در سال 2019 به عنوان نماینده ایران شرکت  تقدیر قرار 
مقام دوم و نوید فتحی به مقام سوم مسابقات ملی دست یافتند. تیم دانشگاه تربیت مدرس متشکل از امیرحسین منتظری، مسعود رحیمی، فراز گل کش 
گرفت. این تیم نماینده ایران در  که پیش از این به مقام اول مسابقات دانشجویی مدیریت پروژه)PMC( دست یافته بود، مورد تقدیر قرار  و نگار سروقدی 

کارگردانی جشنواره حضور فعالی داشتند.  مسابقات آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. همچنین اعضای Young Crew در تیم اجرایی، تولید، 

سمینار 
دانش آموزی 

»مدیریت پروژه 
به زبان ساده« 

کانون دانش آموزشی شبکه اعضای جوان  سال 139۸ برای شبکه اعضای جوان با یک اتفاق خوب آغاز شد و آن برگزاری اولین سمینار دانش آموزی بود. 
انجمن مدیریت پروژه ایران نهم اردیبهشت میزبان دانش آموزان مقطع نهم مدرسه مکتب قرآن از منطقه یازده در سمیناری با موضوع "مدیریت پروژه 
به زبان ساده" بود. مباحث ارائه شده در اولین سمینار دانش آموزی به چهار بخش اصلی تقسیم می شد. بخش اول، آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه، 
کانون دانش آموزی و بخش  بخش دوم معرفی رشته های تحصیلی و مسیرهای شغلی مدیریت پروژه، بخش سوم معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران و 
کید بر  گروه پنج نفره تشکیل داده و پروژه "تهیه روزنامه دیواری" را با تا کارگاه، هشت  کارگاه بود. دانش آموزان در بخش  چهارم استفاده از آموخته ها در 
کلیدی دانش مدیریت پروژه)مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت منابع و مدیریت یکپارچگی( انجام دادند. با توجه به  پنج حوزه 
گرفته  کانون دانش آموزی قرار  استقبال خوب دانش آموزان، برگزاری سمینارهای آموزشی و برنامه های تفریحی متنوع با محوریت مدیریت پروژه در برنامه 
است. مدیران مدارس و هنرستان ها در صورت عالقمندی به برگزاری سمینار آموزشی برای دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان به بعد می توانند جهت 

هماهنگی های الزم با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.

علی احدی

رعنا خوشدل؛ 
کانون  رئیس 
دانش آموزی  مشاهده عکس های بیشتر     

مشاهده عکس های بیشتر     
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کمیته ها معرفی 

مدلسازی  المللی  بین  کنفرانس  دومین 
ــت  ــوری ــح ــا م ــ ــتـــمـــان٬ ب اطــــالعــــات ســـاخـ
“راهکارهای توسعه و پیاده سازی BIM در 
سطح پروژه، سازمان و صنعت”، دهم و 
یازدهم اردیبهشت ماه 139۸ در محل مرکز 
تهران،  در  نیرو  پژوهشگاه  همایش های 
برگزار و ۸50 نفر از عالقه مندان حوزه های 
اجرایی  دستگاه های  صنعت،  دانشگاه، 
از  دوره  این  در  کردند.  شرکت  آن  در  و… 
نــروژ،  ایـــران،  از  علمی  چهره  کنفرانس40 
به  آلمان  و  آمریکا  استرالیا،  مجارستان، 
مقاله   11 همچنین  پرداختند.  سخنرانی 
مقاله   17 و  شفاهی  صــورت  به  پژوهشی 
به صورت پوستری ارائه شده بود و اولین 
OPEN BIM در سه سالن  دوره مسابقه 
عالوه  شد.  برگزار  نیز  همزمان  صــورت  به 
این  کنار  در  تخصصی  نمایشگاه  ایــن،   بر 
کنفرانس برپا شده بود که حدود 20 شرکت  
و انجمن  به نمایش آخرین دستاوردهای 

خود در زمینه BIM پرداختند.
"انــجــمــن مــدیــریــت پــــروژه ایـــــران" و زیــر 
نیز  جــوان"  اعضای  "شبکه  آن  مجموعه 
شناسایی  هــا٬  فعالیت  معرفی  هــدف  بــا 
غ  ــان٬ فــار ــوی ــج ــش ــیــد، دان ــذب اســات و جـ
پــروژه  مدیریت  به  عالقمند  التحصیالن 
کنفرانس حضور  کشور٬ در این  در سراسر 
شبکه  اعضای  شــور  پر  حضور  کــرد.  پیدا 
ایــران  پـــروژه  مــدیــریــت  انجمن  غــرفــه  در 
ایـــن شبکه به  آتـــی  بــرنــامــه هــای  ــه  ــ ارائ و 
بــازدیــدکــنــنــدگــان٬ بــاعــث جــذب جــوانــان 

فعال و عالقمند به این شبکه شد. 
دیدار و گپ و گفت اعضای قدیمی و جدید 
انجمن  غــرفــه  در  ــوان  جـ اعــضــای  شبکه 
تجربیات  انتقال  و  ایــران  پــروژه  مدیریت 
ــای جــدیــد از دیــگــر مــزیــت هــای  ــض ــه اع ب
بــود.  کنفرانس  ایـــن  در  انجمن  حــضــور 
کارگاه آموزشی با موضوع “کاربرد BIM در 
پروژه های صنعت برق : مطالعه موردی” 

توسط مهندس فرهاد نصراهلل پور رئیس 
صادقی  مهندس  و  جوان  اعضای  شبکه 
که مورد توجه و بحث بسیاری از  ارائه شد 

گرفت .  متخصصین قرار 
محمد معهود٬ لیدر شبکه اعضای جوان 
از  تعدادی  اجــرای  کنفرانس٬  این  در  نیز 
و  داشــت  عهده  بر  را  تخصصی  پنل های 
سخنرانی  کننده  هماهنگ  همچنین 
بود.  المللی  بین  اساتید  و  کلیدی  های 
مقاله ای از وی به همراه اساتید همکار٬ 
ــرآورد هزینه  ــ ــام “بــررســی چــارچــوب ب بــا ن
اطالعات  مــدلــســازی  بــر  مبتنی  پــروژه هــا 
ساختمان BIM(( و فهرست بها ابنیه” در 

کنفرانس ارائه شفاهی شد. روز اول 

محیا محسنی 

IPMA  |   Young Crew Iran

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پـــروژه ایـــران
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BIM کنفرانس   شبکه اعضای جوان در دومین 

http://www.ipma.ir
http://www.ipma.ir

